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ООО “МИКОЛАЇВДОРПРОЕКТ”

 Територія МФ ДП «АМПУ» (адміністрації Миколаївського 
 морського порту), адреса вул. Заводська, 23, м. Миколаїв

 

Територія земельної ділянки (акваторія)  загальною площею 
342.1660 га, державної форми власності (кадастровий номер 
4810136300:07:002:0010 розташована за адресою м. Миколаїв, вул. 
Заводська, 23 ), що відноситься до категорії земель водного фонду, 
цільове призначення якої «для експлуатації та догляду за гідротех- 
нічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами» код 
згідно КВЦПЗ I.10.04, та яка, згідно постанови Кабінету міністрів 
України №934 від 22.10.2008 є межею акваторії морського порту 
Миколаїв, та в межах якої ДП «Адміністрація морських портів 
України» повино забезепчити безпеку мореплавства.

 

Детальний план території земельної ділянки розташованої за адресою: 
 вул. Заводська, 23 в Заводський район, м. Миколаїв

Детальний план території 
земельної ділянки 
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ФРАГМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

 МІСТА МИКОЛАЄВА

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
ДО ФРАГМЕНТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА МИКОЛАЄВА

Територія земельної ділянки орієнтовною площею 1.6207 га,
що є частино земельної ділянки (кадастровий номер 
4810136300:07:002:0010 загальною площею 342.1660 га) яка 
відводиться у постійне користування Державному підприємству 
«Адміністрація морських портів України» зі зміною її цільового 
призначення з земель водного фонду «для екслуатації та догляду 
за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і 
каналами» код згідно КВЦПЗ I.10.04 на землі промисловості, 
траспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 «для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського 
транспорту»  код згідно КВЦПЗ J.12.02 під будівництво причалу 
№8 та розміщенням на ньому універсального перевантажувального 
комплексу генеральних вантажів та подальшого їх обслуговування 
по вул. Заводська, 23 в Заводському районі, м. Миколаїв

Місцерозташування сховищ на території МФ ДП «АМПУ» 
(адміністрації Миколаївського морського порту)

 

ПРИЧАЛ №9

ПРИЧАЛ №10

ПРИЧАЛ №11

ПРИЧАЛ №12

ПРИЧАЛ №13

ПРИЧАЛ №14

ПРИЧАЛ №7

ПРИЧАЛ №6

ПРИЧАЛ №5

ПРИЧАЛ №4

Вул. Заводська

В
ул

. С
ад

ов
а

Вул. Кузнецька

Вул. Авангардна

В
ул

. 1
-а

 с
л

об
ід

сь
к

а

В
ул

. Г
р

ом
ад

я
н

сь
к

а

В
ул

. 3
-я

 с
л

об
ід

сь
к

а

Місцерозташування в’їздів на територію МФ ДП «АМПУ» 
(адміністрації Миколаївського морського порту)
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ПРИЧАЛ №8
проектуємий

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
 

земельної ділянки, обмеженої вул. Заводською, причалом №7, 
причалом №9, Бугським лиманом в Заводському районі м. Миколаєва

 (з урахуванням земельної ділянки орієнтовною площею 1.6207 га 
земель водного фонду для будівництва причалу №8 

Миколаївської філії державного підприємства
 «Адміністрація морських портів України» 

під перевантажувальний комплекс генеральних вантажів 
та подальшого їх обслуговування) із земель державної власності, 

не наданих у власність чи користування, розташованої за адресою: 
вул. Заводська,23, Заводський район, м. Миколаїв 

 Територія існуючої багатоквартирної житлової забудови, 
 яка планується до винесення
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